DETSEMBER 2011

Lumetõrjest ja ohtlikest aukudest
Ilmataat on meid sel sügistalvel hoidnud ja siiani ei
ole lumesahku vaja läinud,
aga ega talv taeva jää.
Seepärast kordab vallavalitsus palvet juurdepääsuteede äärest oksad kõrvaldada ja saha ümberpööramise plats tähistada.
Kindlasti on vaja nende
platside äärest ära koristada
kõik, mis võib traktorirehve
lõhkuda. Kui kallis rehv on
lõhutud, siis ei ole ka vallavalitsusel võimu sahameest
seal uuesti tööle sundida.
Viimasel ajal on olnud
Eestis mitu juhtu, kui katmata kanalisatsioonikaevus
või tuletõrje veemahutis on
inimesed kurva lõpu leidnud. Vallavalitsus on üritanud sellistest ohtlikest kohtadest ülevaadet saada, aga
kindlasti ei ole meil infot
kõige kohta, seda enam, et
olukord võib kiiresti muutuda.
Vallavalitsust on mõningatest ohtlikest kohtadest
informeeritud, mille eest
oleme tänulikud. Ka edas-

pidi on selline info meile
väga vajalik. Selle põhjal
teeb vallavalitsus selliste
objektide omanikele ettekirjutused. Nende täitmine on juba omaette teema.
Maa või rajatise omanik
küll vastutab ohtlike objektide eest, aga see ei anna
enam inimelu tagasi. Eriti
suures ohus on lapsed, kes
teadagi on uudishimulikud
ja kipuvad igale poole, ka
sinna, kuhu neil pole õigus
minna.
Siit palve lastevanematele: juhtige oma laste tähelepanu ohtudele! Ohtlikud
on ka lagunevad hooned,
kus võib midagi peale variseda ning on pingestatud
elektriseadmeid.
Vanemad peaksid oma
järeltulijatele selgitama sedagi, et kinnistele (aiaga
piiratud) aladele ja eravalduses olevatesse hoonetesse
sisenemine on keelatud. See
on seadusega karistatav.
ALEKS PAI,
maakorralduse spetsialist

Maamaksumäära ja
maksuvabastuse muudatused
Sõmerpalu vallavolikogu
kinnitas määrusega nr 18
(24.11.2011) maamaksumäära ja maksuvabastuse
2012. aastaks.
Määrus kehtestatakse
maamaksuseaduse § 5, § 11
ja rahandusministri 17. jaanuari 2001.a määruse nr 10
«Maamaksuseaduse rakendamise kord» alusel.
Vallavolikogu otsustas
kehtestada 2012. aastal Sõmerpalu vallas maamaksu
määraks põllumajanduslikul maal 1,0% ja teistel
kõlvikutel 2,0% maksustamishinnast.
Maamaksust vabastatakse 2012. aastal riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavad pensionärid elamumaa
osas, kui isik ei saa maalt
kasutusõiguse alusel rendivõi üüritulu.

Samuti on 2012. aastal
maamaksust
vabastatud
represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud, okupatsioonirežiimide
represseeritud isikud nende
kasutuses oleva elamumaa
osas, kui isik ei saa maalt
kasutusõiguse alusel rendivõi üüritulu.
Vallavolikogu otsustas
kehtestada alates 2012. aastast Sõmerpalu vallas maamaksust vabastamise summa suuruseks ühe maksuvabastuse saaja kohta kuni
13 eurot aastas.
Käesolev määrus on
avalikustatud valla kantseleis, valla raamatukogudes
ja valla veebilehel.
Määrus jõustub 1. jaanuarist 2012.
AIVAR ROSENBERG,
vallavolikogu esimees

ETVs tuleb võrukeelne seriaal
26. detsembril kell 21.25
näitab ETV võrukeelse seriaali pilootosa «Tagamõtsa.
Tõnõ joulupüha».
Tähelepanelikud Sõmerpalu valla elanikud võivad

avastada selles seriaaliosas
tuttavaid paiku ja võib
muudki tuttavat ette tulla...
Hääd kaemist!
SÕMERPALU SÕNUMID

Jõulutervitus vallarahvale
Taas saab ring täis ja saabuvad aasta kauneimad pühad – jõulud ja aastavahetus. Aeg justkui seiskuks ja
annaks meile viivukese mõtlemisaega. Nüüd on aeg
üle vaadata, mida on toonud meie vallale aasta 2011.
1. jaanuar tõi meile uue rahaühiku euro ja me loobusime 20 aastat kasutuses olnud, armsaks saanud
Eesti kroonist. Kõik me tunnetame erinevalt euroga
kaasnevaid muresid ja rõõme.
Meie valla jaoks oli lõppeva aasta märgusõnaks
«koostöö». Tänu sellele valmis mitu objekti.
Koostöös Osula külaseltsiga rekonstrueeriti Osula
staadion ja kõigile armsaks kohaks saanud Harjumäe
vabaõhulava. Kuna laululava katus kukkus talvel kokku, tuli ehitada täiesti uus katus.
Sõmerpalu alevikus valmis heas koostöös maanteeametiga kergliiklustee, mis annab turvatunde nii lasteaeda kui kooli liikujatele. Tänu keskkonnainvesteeringute keskusele saime rekonstrueerida kanalisatsioonitorustikud ja ringkanali. Vald investeeris nendesse
töödesse 130 000 eurot. Tuleva aasta kõige suuremaks
tööks on Sõmerpalu alevikule puhta joogivee tagamine.
Hea vallarahvas! Toogu 2012. aasta teile rõõmu ja
kordaminekuid, õnne ja tervist!
Rahulikke jõulupühi ja ilusat uut aastat!
AARE HOLLO, vallavanem

20 aastat
maareformi
1991. aasta augustis Eesti
taasiseseisvus. Iseseisvunud
Eestis hakati kiiresti omandisuhteid reformima. Juba
mõne kuu pärast oli vastu
võetud maareformi seadus,
mis pani aluse riigi maaomandi ümberkujundamisele.
Seadus nägi ette maa

tagastamise õigusjärgsetele
maaomanikele või kompensatsiooni
määramise
nendele, kellele ei olnud
seadusest tulenevalt võimalik maad tagastada. Kompensatsiooni sai taotleda ka
vabatahtlikult.
Optimistid arvasid, et
mõne aastaga on maareform ellu viidud. Pessimistid ütlesid, et seda jäädaksegi tegema. Tundub, et

viimased olid asja rohkem
läbi mõelnud.
Kõigest hoolimata on
riigis 90% maast reformitud. See lubab prognoosida, et 2014. aastaks peaks
asi ühel pool olema.
Sõmerpalu vallas on 18
200 hektarist maast jäänud
reformida umbes 5%.
Maareform on puudutanud peaaegu kõiki ja igaühel on kujunenud sellest

oma arvamus. Paljudele on
tundunud, et just nendele
on olnud see ebasoodne.
Jääb vaid tänada Sõmerpalu valla rahvast tasakaaluka suhtumise eest, mis
on võimaldanud ilma suuremate kaklusteta ja kohtu
abita maareformiga nii kaugele jõuda. Loodame, et nii
jõuame asjaga ka lõpule.
ALEKS PAI,
maakorralduse spetsialist

Metsavennad maeti Osula surnuaeda ümber
SÕMERPALU SÕNUMID
29. oktoobril maeti sõjaväeliste austusavalduste saatel
Osula surnuaeda ümber
kolm metsavenda, kes langesid 65 aastat tagasi Hindriku
(Määritsa) lahingus.

da talumajja. Majas olnud
metsavennad lõid rünnaku
tagasi.
Koos taganevate NKVDlastega proovisid seitse metsavenda majast välja tulla,
piiramisrõngast läbi tungida
ja metsa põgeneda, aga see

ei õnnestunud. Kaks meest,
Kalju Tiits ja Aksel Pallav said
surma, Erna Tatriku võtsid
piirajad kinni, ülejäänud said
majja tagasi põgeneda.
Erna Tatrik, kes NKVDlaste ja metsavendade läbirääkimisi vahendas, sai mõni

Varem olid Erna Tatrik, Kalju Tiits ja Aksel Pallav maetud surnuaia teeotsast teisele
poole teed metsa alla.
Hindriku talu lahing toimus 1. aprillil 1946. Mõni
nädal enne seda lahingut,
13. märtsil olid metsavennad rünnanud vallakeskust
Osulat ja võimu terveks päevaks enda kätte võtnud.
Metsavendade
uurija
Kalju Aarop on kirjutanud
Hindriku lahingust, et juba
kella 6 ajal hommikul olid
NKVDlased talu ümber piiranud ja proovinud tungi-

Ümbermatmine Osula kalmistul. Maidu Jaasoni foto

tund hiljem kahe tule vahel
surma.
Lahingut peeti ligi kaheksa tundi ja lõpuks põlesid
neli metsavenda ja kaks taluinimest majja sisse.
Erna Tatriku, Kalju Tiitsa
ja Aksel Palava surnukehad
viidi Osulasse ja pandi meierei kuuri seina äärde tuvastamiseks ja rahva hirmutamiseks nädalaks välja. Hiljem
maeti nad surnuaia vastu
metsa alla.
Nüüd, enam kui 65 aastat hiljem, maeti langenud
metsavennad surnuaia pühitsetud mulda.
Talituse viis läbi Urvaste
koguduse õpetaja Üllar Salumets, ümbermatmist korraldasid Sõmerpalu vallavalitsus, Muinsuskaitseamet,
Kaitseliit ja kodutütred koos
hukkunute lähedastega.
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Sõmerpalu lasteaed sai 60aastaseks
KADI PAKLER,
Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu direktor
Selle aasta novembris möödus 60 aastat
Sõmerpalu
lasteaia
asutamisest. Sel puhul oli lasteaias 14.-18.
novembrini toimekas
nädal, kus jätkus ettevõtmisi nii suurtele kui
ka väikestele «lepatriinudele».
Töötajad käisid õppereisil Tartus, kus külastati
nukumuuseumi, Teatri
Kodu ja Antoniuse Gildi.
Saime teada palju uut
ja huvitavat, mida töös
lastega rakendada.
Kõige rohkem elevust
tekitas õpipoisiks olemi-

Kandideeri
noortevolikogusse!
Noortevolikogusse kuuluvatel noortel on teistest
suurem võimalus mõjutada vallas toimuvat.
Kasuta seda võimalust ja
saada oma kandideerimisavaldus e-mailile: aige.
uljas@gmail.com või täida
see Sõmerpalu vallamajas
noorsootöötaja juures hiljemalt 26. detsembril!
Kandideerimisõigus on
Sõmerpalu vallas elavatel
noortel ning Osula ja Sõ-

Sõmerpalu lasteaia töötajad.
Lasteaialapsed Lepatriinu sünnipäevapeol esinemas.
ne gildi meistrite juures.
Lastele algas nädal täispuhutava planetaariumi
külastusega lasteaia saalis.
«Veealune kari» oli lõbus,

südamlik ja õpetlik lugu
kalade elust ning seiklustest
veealuses maailmas. Teisipäeval käisid meil külas
Puiga lasteaia lapsed eten-

merpalu põhikooli õpilastel vanuses 13–26 aastat.
Noortevolikogu valimised toimuvad Osula põhikoolis 9–13. jaanuarini
ja Sõmerpalu Põhikoolis
16–20. jaanuarini.
Valimispunktid töötavad Osula ja Sõmerpalu
Põhikoolis.Täpsem info
valla kodulehel.
Igal valijal on üks hääl.
Valituks osutuvad 11 enim
hääli saanud kandidaati.
Täpsem info: aige.
uljas@gmail.com.

Näiteringilaagris Võru keel rahvaloendusel kirja
Osula kooli algklasside näite-

AIGE ULJAS

dusega «Parbu lugu». Kolmapäeval andsid Põnnikeste rühma lapsed ja lasteaia
töötajad lastevanematele
etenduse «Lugu sellest, kui-

das lepatriinud lasteaeda
otsivad». Neljapäeval toimusid lastele saalis sünnipäevaetendus õpetajatelt ja
mängupidu, sellele järgnes
tordisöömine.
Nädal päädis reedel
lasteaia juubeliaktusega.

Meeleolukale etendusele järgnes direktori tervitus. Tänati oma maja
töötajaid ning koostööpartnereid, võeti vastu
õnnitlusi.
Õhtu lõppes banketiga.

tab võru keele oskust kaks ning naabrimees-naabriküsimust, mida küsitakse naine, ongi õige võru keel.
Küsimuse A19A selgituiga vähemalt kolmeaastase
2012. aasta algul algab Eestis isiku kohta, kelle emakeel on seks on öeldud: «Kohaliku
ringilaager toimus 11.-12.
rahvaloendus. Esimest kor- eesti keel. Küsimuses keeru- keelekuju või murde oskanovembril. Mõte muusikali
da saab rahvaloendusel kirja liselt nimetatud «keelekuju, jaks loetakse isik, kes saab
lavastada tekkis laulupeol.
panna ka võru keele oskuse. murre või murrak» on ikka sellest keelest aru ja suudab
Valisime «Punamütsikese»
Seda on inimesed proo- seesama võru keel, mida me ka end väljendada.»
loo. Selgus, et 35 lapsega
Head võrokesed, pange
vinud teha ka varasematel siin vanal Võrumaal iga päev
näitemängu
lavastamine
julgelt oma keeleoskus rahrahvaloendustel, küll ema- kõneleme.
pole mingi mäng ja tuli kor- Võru keele oskus rahvaloendusel kirja!
keele, küll teise keele oskuse
Ärge kartke seda, et äkki valoendusel kirja. Kasutame
raldada näiteringilaager.
küsimuse all. Aga seni oli nii, te ei kõnele «õiget» võru ära selle ajaloolise võimaluLapsed tegid laagris tõsist 2012. aasta algul hakkab Eestis peale järjekordne rahvaloendus. Esimest korda on
et mõni rahvaloendaja pani keelt. Võru keel varieerub se, mis meile on antud. Et
tööd ja loodan, et etendust rahvaloendusel võimalik kirja panna ka võru keele oskus. Seda on inimesed proovinud teha ka
varasematel
küll emakeele,
küll teise
keele oskuse
all. Aga
seni oli
saaksime
teada,
kuipalju siis
selle kirja, rahvaloendustel,
teine ei pannud
piirkonniti,
Harglas
kõnel-küsimuse
saab näha hiljemalt jaanua- nii, et mõni rahvaloendaja pani selle kirja, teine ei pannud ning mingeid kokkuvõtvaid
ning mingeid kokkuvõtvaid dakse veidi teistmoodi kui on neid inimesi, kes kannari lõpus. Suur tänu kõigile statistilisi andmeid meil võrokeste ja võru keele oskajate kohta siiani olemas ei ole.
vad meie omapärast kultuuandmeid võrokeste ja võru Osulas või Räpinas.
abilistele ja toetajatele!
ri ja kõnelevad
võru keelt.
keele oskajate kohta
ei ole.
Keel, mida
teie küsitakse
Rahvaloendusel
puudutab
võru keele oskust
kaks kõnelevad
küsimust, mida
iga vähemalt
TUULIKE MÖLDER kolmeaastase
isiku kohta,
kelle emakeel
on eesti keel:
Rahvaloendusel
puuduisa-ema,
vanaisa-vanaema
VÕRU INSTITUUT

Ameerikas Võrumaa muusikat tutvustamas
HEBO RAHMAN
Oktoobris käisime pärimusmuusikutega USAs Võrumaa muusikat tutvustamas.
Meil oli kolm kontserti: üks
Lakewoodi Eesti Majas ja
kaks New Yorgi Eesti Majas.
Lakewoodis oli väga soe
vastuvõtt. Kohal oli palju
rahvast. Ka New Yorgis oli
tore õhkkond. Päeval esinesime Eesti kooli lastele ja
õhtul kõigile soovijatele.
New Yorgis tutvusime
ka kohalike vaatamisväärsustega. Nägime Vabadussammast, Brooklyni silda,
Broadway tänavat jpm.
USAs on suured kiirteed
väga tiheda liiklusega. Kiirteede ääres on kohati aga
väga ilus loodus.
Ameerikas oli tore ja ma
sain palju uusi kogemusi.
Suur tänu reisi korraldajale Kadri G. Laubele,
Sõmerpalu vallale ja Eesti
kultuurkapitalile toetuse
eest ning kõigile teistele, kes
aitasid reisil teoks saada.

Maidu Jaasoni fotod

A19A

Kas Te oskate / ta oskab mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut?
1 Jah
2 Ei  A20

A19B

Palun nimetage see kohalik keelekuju, murre või murrak, mida Te oskate / ta oskab (kõige paremini).
1 Kihnu
4 Setu
7 Hiiu
2 Mulgi
5 Võru
8 Muu (MÄRKIGE)………………………………………
3 Saare
6 Kodavere

Ärge laske ennast keerulisest küsimusest segadusse ajada. See küsimuses nimetatud
«keelekuju, murre või murrak» on ikka seesama võru keel, mida me siin vanal Võrumaal iga
päev kõneleme. Asi on lihtsalt selles, et Eesti riigiametnikud ei ole senini nõus meie keelt
keeleks nimetama.
Ärge kartke seda, et äkki te ei kõnele «õiget» võru keelt. Võru keel varieerub piirkonniti,
Harglas kõneldakse veidi teistmoodi kui Põlvas või Räpinas. See keel, mida kõnelevad teie
isa-ema, vanaisa-vanaema ning naabrimees-naabrinaine, ongi õige võru keel.
Ja ärge kartke ka seda, kas te oskate ikka võru keelt piisavalt hästi. Küsimuse A19A
selgituseks on öeldud: «Kohaliku keelekuju või murde oskajaks loetakse isik, kes saab sellest
keelest aru ja suudab ka end väljendada.» Selle otsuse, kas oskate võru keelt piisavalt, teete
Isetegevuslased
Sulbis jõulupidu
pidamas.
teie
ise, ükski rahvaloendaja
teie keeleoskust
kontrollima ei hakka.

Isetegevuslaste jõulupidu Sulbis

Kontsert Lakewoodi Eesti majas: Kadri G. Laube, Kaisa
Kuslapuu, Ann-Maria Piho ja Hebo Rahman.

Head võrokesed, kes te elate vanal Võrumaal või ka mujal Eestis. Pange julgelt oma
keeleoskus rahvaloendusel kirja. Kasutame ära selle ajaloolise võimaluse, mis meile on antud.
Et
saaksimeLALL
ükskord teada, kuipalju
siis on neid
inimesi,
kannavad
meie omapärast
maarahva
seltsi
juhtkesAsti
imemaitsva
tordi eest! Õhtu
KRISTEL
kultuuri ja kõnelevad võru keelt.
Pihkanen.
jätkus seltskonnamängude

Pärimusmuusikud Ameerika sööki proovimas.

Esinesid vokaalansambel
Helin ja naisrahvatantsurühm Mari.
Järgnes Sulbi külateatri
etendus «Jõuluvana sünnipäev». Seejärel anti teada,
et uuest aastast on Sulbi

10. detsembri õhtul kogunesid isetegevuslased
ja külalised Roosu talu
vabaajakeskusse jõulupidu
ja Sulbi maarahva seltsi 15.
sünnipäeva pidama.

Peokõne pidasid vallavanem Aare Hollo, Järvere,
Kurenurme ja Osula külaseltsi esindaja.
Seltskonda üllatas jõuluvana, kellel oli kingitused
Sulbi maarahva seltsi liikmetele. Need lunastati luuletuse või mõne muu vahva
tegevusega.
Sünnipäevalaps kostitas
külalisi omalt poolt kohvi, tee ja tordiga. Siinkohal
suur tänu Reet Randmaale

ja ansambliga Haag.
Tänan aktiivseid seltsi
liikmeid, kes on ettevõtmistes kaasa löönud; naaberkülaseltse, kellega on toimunud ühisüritusi; vallavalitsust, kelle toetuste abil
püsime elus, ja Roosu talu,
kes on alati lubanud oma
valdusi kasutada.
Järmistelt aastatelt ootame koostöö püsimist, uusi
ideid ja rohkem kaasalööjaid!
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Vanematele
õpilastele sisukamad etendused
3. novembril käisime kooli
vanema astme õpilastega
Võru kultuurimajas Kannel
vaatamas Peter Shafferi komöödiat «Leekrüübe» Eesti
Draamateatri
näitetrupi
esituses.
Esinesid Kersti Kreismann, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo ja Guido Kangur.
Tegu oli looga kahest
väga erineva ellusuhtumisega üksikust naisest, keda
ühendab huvi Inglismaa
vanade hoonete ja ajaloo
vastu.
Naiste erinevad iseloomud ja arusaamad elust
asetavad nad tihti koomilistesse situatsioonidesse, milles mõnigi kord kõlab naer
läbi pisarate.
Etendus oli mõtlemapanev ja meelelahutuslik
ühtaegu ning näitlejate töö
suurepärane. Pedagoogina
leian, et vanema astme õpilasi peaks sagedamini viima
vaatama keerulisema sisuga
lavateoseid, et nende ettekujutus draamakunstist ei
jääks pinnapealseks.

Käisime Lätis preemiareisil
KARINA TÄHT,
Osula põhikooli 4. klassi
õpilane
‘
Osula põhikooli neljaviielised ja viielised õpilased käisid 21.–22. oktoobril preemiareisil Lätis.
Esimene koht, mida külastasime, oli Sigulda. See
asub Koiva jõe kaldal.
Seal käisime Paradiisimäel, kust avanes imeilus
vaade. Saime käia köisraudteel.
Külastasime ka Turaida
lossi, kus oli väga palju
tube. Ronisime hästi kõrge
torni otsa ja vaatasime, kui
kaugele ulatub silmapiir.
Siis läksime Baltimaade
suurima koopa – Gutmani
koopa juurde. Koopa juures oli oja, mille vett jõime.
See pidi tervislik olema.
Sinna oli ehitatud ka väga
kõrge trepp, mida mööda
me üles turnisime. Järgmine päev olid jalad ronimi-

Põlva ja Võru maakonna
usinad matemaatikaõpetajad korraldasid 25.–26. novembril Sõmerpalu põhikoolis 7.–9. klassi õpilastele
matemaatikalaagri. Selline
ettevõtmine toimus juba
11. korda.
Laagrist võttis osa 71
õpilast ja põhirõhk oli
olümpiaadi tüüpülesannetel. Nende alusel toimusid
mitmesugused loengud.
Samuti mängiti matemaatilisi mänge, toimus
viktoriin euro kohta, valmistati plakateid teemal
«Mulle meeldib matemaatika», külastati motohalli
Adrenalin Arenat.
Juhendajad olid Küllike
Nagel, Marianne Jaanson,
Piret Viil, Valdis Laan, Tiiu
Alter jt. Neile on kõik osalejad lõbusa, sisuka ja tarkust
täis laagri eest kindlasti tänulikud.
Suur tänu ka Sõmerpalu
põhikooli direktorile Kristi
Pettaile, kes oli nõus külalisi
koolis vastu võtma.
Laagri lõpetas oksjon,
kus kahe päeva saavutuste
eest kogutud sigmade ehk
matemaatilise raha eest said
võistkonnad osta meelepäraseid asju.
HEIDI LAINEMAA
8. klass

sest valusad.
Pärast
vaatamisväärsustega tutvumist läksime
ööbimiskohta – Seja kooli. Pakkisime asjad lahti ja
sõime maitsvat õhtusööki.
Seejärel oli väikeses saalis koolide tutvustus. Hil-

jem mängisime üht lõbusat
mängu. Pärast seda saime
veel diskotada.
Hommikul suundusime mootorite muuseumi
poole.
Seal oli hästi palju vanu
autosid, mootorrattaid ja

busse. Muuseumis olid
autode juures ka vahakujud.
Peale muuseumi külastasime Riia loomaaeda.
Seal olid hülged, ﬂamingod, ahvid, jõehobud,
kaelkirjakud ja palju muid

huvitavaid loomi. Me uurisime siltidelt huviga, mida
loomad söövad.
Kõige lõpuks jalutasime veel Riia vanalinnas ja
kuulasime giidi juttu. Seal
oli ka üks kõrge maja, mille
otsas oli kass.

Osula kooli kodutütred ja noorkotkad on tublid
KAJA PARKER,
Osula rühma juht

PILLE KULBERG, õpetaja

Matemaatikahuviliste laager

Osula kooli paremad õpilased Lätis Siguldas.

Osula rühma 28 kodutütrel ja 10 noorkotkal on sel
sügisel olnud hulk põnevaid ettevõtmisi.
September algas kodutütardele Maria ja Kaisa Kängsepale üleriigilise
kompleksvõistlusega Saaremaal.
Võistluses kasutati orienteerumiseks GPS-seadet ja
kontrollpunktides tuli vastata küsimustele. Selles võistluses esindati koos Krabi
rühma kodutütardega Võrumaa malevat.
28. septembril toimus
Kubjal maakondlik kodutütarde ja noorkotkaste
võistlus
orienteerumises.
Võistlus oli individuaalne-

Lugemine avardab silmaringi
Tänapäeval ei viitsi lapsed
isegi lihtsat raamatut lugeda, selle asemel vaadatakse
ﬁlmi.
Minu jaoks on lugemine
suurepärane tegevus. Lõpmata tore on rännata kujutlustes läbi metsade, kõrbete
ja soode ning koos raamatutegelastega põnevatesse
seiklustesse sattuda. Olen
täheldanud, et mida rohkem loen, seda paremad tulevad minu kirjutised, kuna
täienevad sõnavara ja sõnakasutusoskus ning avardub
maailm.
Kui olin väike, näita-

võistkondlik. Kodutütardest
osalesid Kristel-Liis Jõendi
ja Kaisa Kängsep (saavutas
II koha) ning noorkotkastest
Brändon Müürsepp ja Magnus Arulepp.
14.–15.oktoobril toimus
Osula koolis linnalähedaste
rühmade laager. Novembri
alguses korraldasid Osula
rühma liikmed vanapaberi
kogumise.
Kokku toodi 1600 kilo
vanapaberit. See viidi Räpina paberivabrikusse. Paberivabrikust saime vanapaberi eest joonistuspaberit ja
värvilist kartongi. Saadud
materjale kasutatakse koolis
õppetöös.
12. novembril toimus
Võru Kesklinna gümnaasiumis maakonna kodutütarde ja noorkotkaste male- ja
kabevõistlus. Osula rühma

esindasid males Brändon
Müürsepp ja Tanel Kerge,
kabes Merlin Ojaots, Kaisa
Kängsep, Airi Sisask, Roland
Sisask ja Kevin Ojaots. Kaisa
Kängsep saavutas kabes II
koha ja rühmade arvestuses
said kabetajad III koha. Maletajad olid samuti tublid.
25. novembril toimus
Kaitseliidu Võrumaa malevas kodutütarde ja noorkotkaste rühmade esmaabivõistlus.
Osula rühma esindasid
Sirle Kivi, Sandra Variksaar,
Brändon Müürsepp ja Mikk
Mängli.
Esmaabiõppusel
osalesid ka Egerta Aher ja
Kaisa Kängsep. Võistluseks
aitas valmistuda õpetaja
Tuulike Mölder.
30. novembril toimus
Noorte Kotkaste 81. aastapäeva aktus Võru muusika-

koolis. Aktiivse tegevuse eest
noorkotkana sai Noorhauka hoolsuspaela Brändon
Müürsepp. Tänukirja Mikk
Mängli ja Magnus Arulepp.
9. detsembril toimus
Võrumaa kodutütarde ja
noorkotkaste tunnustamise üritus. Tänati aktiivseid
ja tublisid kodutütreid ja
noorkotkaid, kes on esindanud Võrumaad üleriigilistel
võistlustel.
Tehti teatavaks 2011.
aasta kodutütar ja noorkotkas. Kodutütardel oli viis
nominenti. Kõik nad said
tänukirja. Aasta kodutütar
on Osula rühma liige Kaisa
Kängsep.
Rühmadevahelisel võistlusel jäi Osula rühm napilt
IV kohale. Järgmisel aastal
peavad kõik rühma liikmed
rohkem pingutama.

Kaisa Kängsep valiti Võru
maakonna aasta kodutütreks.

sid ema-isa mulle Mõmmi
aabitsat ja jutustasid tema
seiklustest. Õhtumuinasjutt
oli meie peres traditsiooniks.
Mulle meeldib kõige
rohkem lugeda põnevikke
ja kriminulle.
Hiljuti lugesin läbi raamatu «Hirm pole tähtis»,
mis on praegu minu lemmik.
Kui olen raamatumaailma sisenenud, siis ei malda
sealt enne väljuda, kui viimane lehekülg on loetud.
Mulle meeldib ka ise järjejutte ja lugusid kirjutada.

Noored keelehuvilised teatrilaagris

tutvumismänge. See oli tõeliselt põnev, sest nii saime
üksteisega tuttavaks ja julgust juurde. Pärast seda olime veidi aega traavihobused
ning läksime kooli sööklasse
einestama. Järgnesid ringmängud, kus ebaõnnestuja
sai mängujuhiks. Hilisõhtul tegime improvisatsiooni
ning õppisime, mida tähendab stoppkaader.
Öö oli täis salapära ja
põnevust: mõni luges raamatut, patareilamp käes.
Kuigi ööuni jäi lühikeseks,
ei olnud keegi meist hommikul väsinud, vaid ootasime huviga uue päeva
tegemisi. Pärast kosutavat
hommikusööki algas meil

teatritund. Seda pidasid
Keiu Kess ja Silvi Jansons.
Meile õpetati mängu kaudu
ümberkehastumist. Seejärel
jaotati meid kahte rühma:
esimene pidi välja mõtlema
näidendi Kalevipojast, teine
läks improviseerima.
Lõpuks pidime oma
tööd laval esitama. Meie
etenduses kohtus Kalevipoeg Justin Bieberiga, kahe
inimsööjalehmaga, kes teda
jalast puresid, metsameeste,
piraatide, presidendi ja politseinikega.
Need kaks päeva olid
lausa imelised ning teatrilaagri kogemus võrratu.
ANNABELL DONTSOV
Sõmerpalu kooli 6. klass

ANNABELL DONTSOV
Sõmerpalu kooli 6. klass

23.–24. novembril said taas
kokku 8.–12. klasside Võrumaa noored keelehuvilised.
Seekord toimus Võru Kesklinna gümnaasiumis teatrilaager.
Kogunesime pärastlõunal eesti keele klassi, seejärel
registreerusime ning asusimegi teele F. R. Kreutzwaldi majamuuseumi. Seal
tutvustati meile Lauluisa
elu ja kirjanduslikku tegevust. Hiljem täitsime ka
töölehe, küsimustele saime
vastused ekskursiooni käigus. Koolimajja tagasi jõudnud, õpetas Keiu Kess meile

4

Sõmerpalu Sõnumid

Ootus sai otsa ja valu läks üle,
nüüd ta siis ongi juba teil süles.
Poisipõnn, nöpsnina, varbad kui herned.
Soovime sulle, et oleksid terve.

Valguse võidukäik
Jõulupühad on ukse ees.
Mõned päevad veel ja
ongi kauaigatsetud pühad käes. Päevad jõuavad
veel lühemaks muutuda
ja pimedust tuleb juurde,
aga õige pea kõik muutub. Jõulupühadest saab
alguse valguse võidukäik.
Nii enesestmõistetav,
nagu on meile talvine
pööripäev, peaks olema
ka Jeesuslapse sündimise
tähtsus.
Igal aastal korduval
Jeesuse sünnipühal rõõmustame Jumala imelise
armastuse üle maailma
vastu.
Üllatume, kui kuuleme taas ununema kippuvat jõuluevangeeliumi ja
imestame, et selles sõnumis on meile ikka midagi
uut.
Johannese evangeelium kirjutab nõnda
(Jh.1,4): «Temas oli elu ja
elu oli inimeste valgus.»
Inimese
südames
süütab Jumal jõuluööl
valguse oma poja Jeesuse Kristuse läbi, millest
peab saama alguse inim-

südame pööripäev.
Apostel Paulus kirjutab (Ro.1,16): «Sest ma ei
häbene evangeeliumi, see
on ju Jumala vägi päästeks

igaühele, kes usub.»
Igaühele tulevad jõulud ja ma tahan soovida, et
nendes pühades oleks sul
rahu ja rõõmu. Jõulud on

ju meie Issanda Jeesuse sünnipühad, sest
Jumala Poeg on sündinud ja saanud meie
sarnaseks.
Jõulud on usupühad, sest need, kes
usuvad Jumalasse ja
tema läkitatud pojasse, mõistavad jõulude
tõelist tähendust.
Jõulud on lootuse pühad, sest nüüd
on meil lootust koos
Jeesusega võita patt,
kurjus ja surm. Nüüd
on lootust pärida igavene elu.
Jõulud on armastuse pühad, sest Jumala armastus maailma vastu on avalikuks
saanud tema ainusündinud pojas Jeesuses
Kristuses.
Igaüht meist armastab Jumal ja seda
rõõmu peame üksteisega jagama.
Häid jõulupühi ja
head uut aastat!
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse
õpetaja

Kirikuteated
24. detsembril jõuluõhtu jumalateenistus kell 14 Heimtali kirikus. Esinevad Võru puhkpilliorkester ja Osula
segakoor. Buss väljub Võru Kandle eest kell 12.45 ja sõidab marsruudil Järvere kell 13, Sõmerpalu 13.10 ja
Osula 13.20; kell 17 Urvaste kirikus. Laulab Urvaste koguduse naiskoor.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Eda Veske ja Kaido Kroon
tütar EVA
Tairi Maidla ja Janek Lohk
tütar LISANDRA
Marge ja Andri Haak
poeg EGERT
Merje Erli ja Kusti Serv
Tütar ANNI

Õnne sünnipäevaks!
Et aastad üle elusilla
ikka rohkem rõõme pillaks.
Et ka argipäevas hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis.

Jaanuar

Veebruar

Väino Mängli 70

Valve Käremägi 80

Liidia Sulg 80

Ilmar Laasik 80

Voldemar Aripman 80

Aino Jõgisuu 85

Feliks Kähr 85

Olga-Adele Hõim 89

Ida-Amanda Kinna 90

Jaan Vislapuu 88

Erna Kumm 90

Virve Kärssin 84

Eha Saaron 90

Maria Kongo 83

Elfriede Arro 101

August Kähri 83

Jaan Reiman 87

Linda Oja 82

Drusilla Veiker 87

Loori Halop 81

Karl August Punnison 82

Naima Haug 81

25. detsembril kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud on armulaud.
Eluteest nüüd väsis jalg,
otsa lõppes elulõng...

26. detsembril kell 11 Urvaste pastoraadis kaunimate jõululaulude laulmine. Laste jõulupuu.
31. detsembril kell 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud on armulaud. Laulab koguduse
naiskoor; kell 23.45 kesköine aastavahetuspalvus Urvaste kirikus.
1. jaanuaril kell 11 Jeesuse nimepäeva ehk uusaasta jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud on armulaud.
6. jaanuaril, kolmekuningapäeval kell 17 Urvaste pastoraadis oikumeeniline jumalateenistus.
Uuel aastal toimuvad Heimtali kirikus jumalateenistused endiselt iga kuu teisel pühapäeval kell 14.

Teated
Heategevuslik kampaania
«Osula surnuaed jõuluõhtul särama». Saab annetada
Osula, Sulbi ja Sõmerpalu
kaupluses asuvatesse karpidesse küünlaid, et jõuluõhtul
saaks kalmistu küünlavalguses särada. Küünlad süütame
kalmistul jõuluõhtul kell 15.
Info tel 5340 0815.
25. detsembril toimub
Sõmerpalu põhikooli saalis jõuluõhtu, tantsuks
mängib ansambel Mesipuu.
Info ja kohtade broneering
telefonil 5345 0199 (Vambola Saarme).
28. detsembril kell 19 toimub isetegevuslaste jõulupidu Rogosi mõisas. Info
Maarika Rosenbergilt tel 516
5751(buss viib ja toob).

Mälestame meie hulgast lahkunuid

Selma Karu
Vallavalitsus ja volikogu
paluvad esitada kandiEnn Nõgel
daate «Valla aukodanik
Kalju Seemann
2012» nimetuse andmiEndla Appleine
seks. Kandidaatide nimi
ja lühiiseloomustus paludokumendi kättesaamise
me esitada hiljemalt 15.
aeg.
jaanuariks 2012 vallasekEeltoodust tulenevalt
retärile (tel 786 8800, 5197
loodame
elanike mõistvale
1490; e-post maia@spalu. Lähiajal, 2012. aasta algusest
suhtumisele,
aga ka heale
werro.ee).
on oodata dokumenditaot- koostööle uute dokumenVallalt saavad jõuludeks luste järsku tõusu.
tide aegsasti taotlemisel.
Korraga kaotavad kehtivukommipaki kodused, valTäpsemat infot dokula lasteaias ja valla põhi- se Eesti Vabariigi väljaantud mentide taotlemise kohkehtivusega ta saab politsei- ja piirikoolide algklassides (1.-4. kümneaastase
passid
ja
isikutunnistused
klass) õppivad lapsed. Kui
valveameti
kodulehelt
laps ei käi valla lasteaias ning esimesed viieaastase www.politsei.ee rubriigist
ega koolis ega võta osa kehtivusajaga dokumendid.
«Tteenused», teenindusSee tähendab, et kodakond- keskus@politsei.ee ja infobeebide või koduste laste
jõulupeost, siis palume sus- ja migratsioonibüroode telefonil 612 3000.
vanematel vallavalitsusse teenindustes mitmekordistub
pakile järele tulla. Pakke klientide arv, pikenevad oluliPOLITSEI- JA
saab kätte 2012. aasta jaa- selt ootejärjekorrad ning võrreldes praegusega pikeneb ka
PIIRIVALVEAMET
nuari lõpuni.

Pikenda dokument kohe!
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